
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   147/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Αναστολής εκτέλεσης διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο με 
τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα». 

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 15:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Έκτακτη Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, δια περιφοράς, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10212/9-07-
2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Μπάντης Ιορδάνης   
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης     
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με το εδάφιο θ’ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η Οικονομική 
Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο με τίτλο “Κατασκευή 
εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα”,  ο συμμετέχων 
Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ – 
ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, και με τον διακριτικό τίτλο “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.”, κατέθεσε την με 
γενικό αριθμό κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 858/06-07-2020 προδικαστική προσφυγή 
που στρέφεται κατά του Δήμου Αμυνταίου και της αριθ. 142/2020 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, η οποία εκδόθηκε στο 
πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
87791.  
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Με την αριθ. 1041/07-07-2020 Πράξη Προέδρου 7ου Κλιμακίου της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που αφορά τον ορισμό 
ημερομηνίας εξέτασης προδικαστικής προσφυγής και εισηγητή- κλήση περί 
απόψεων επί αιτήματος προσωρινών μέτρων, ορίσθηκε ημερομηνία εξέτασης 
της ως άνω προδικαστικής προσφυγής την 14η Αυγούστου 2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. στην έδρα της Α.Ε.Π.Π.. 

Επίσης, με την ανωτέρω Πράξη, καλείτε η αναθέτουσα αρχή, ήτοι η 
Οικονομική Επιτροπή, να καταθέσει τις απόψεις της επί του αιτήματος 
αναστολής εκτέλεσης – προσωρινών μέτρων εντός προθεσμίας τριών (3) 
ημερών από την κοινοποίηση της. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε την αναστολή εκτέλεσης της διαγωνιστικής διαδικασίας 
για το έργο με τίτλο “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. 
Φιλώτα” έως ότου εξεταστεί η ανωτέρω προσφυγή και κοινοποιηθεί στον 
Δήμο Αμυνταίου η σχετική απόφαση. 

 Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Το εδ. θ  της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 
2. Την αριθ. 142/2020 απόφαση Ο.Ε.  
3. Η αριθ. 1041/07-07-2020 Πράξη Προέδρου 7ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π. 
4. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αναστέλλει την διαγωνιστική διαδικασία για το έργο με τίτλο “Κατασκευή 
εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα”, έως ότου εξεταστεί η με 
γενικό αριθμό κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 858/06-07-2020 προδικαστική προσφυγή 
του συμμετέχοντα Ο/Φ με τον διακριτικό τίτλο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. και την 
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον Δήμο Αμυνταίου. 

 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 147/2020 

     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.                                                                               
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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